
28. LOOP mõis (Loper). RüUtlimõis. 

Kõo .k/n, Kõo kolhoos ( iliatvere kiheJ.kond). 

Peahoone on v·· kaem ü.hekordne kivihoone pealeehi tuseg • Omab 

.maa- ja p eki vist soklikorruse, is krohvaata, põhikorru a a 

ellistest j krohvi tud. Hoonet katab viiJ.katua {katteks eter

nii t), millel eenduvad ja profileeri tu.d räästakarniisid. K1 tead, 

kõr ed aknad paikne ad Uh la te vahede ga, r ami ud ki taas e 

krohviääri t · a. udustik on 3 suure ru.udtlga ( ü.l mine ei :v e). 

Hoonet on jär alt eriaegadel rekonstrueeritu.d. Kõigepealt on 

ta omandanud mõlemis fassaad is kolme akna laius pealeehi tu e 

1 eda viilk tuae all, mille hari Uhtib põhihoone katuseharjag~ 

Katus 1 vä a kit as Uleulatuv rääataa. Pealisehituaed on puidust, 

vooderdatud rõhtlaud ega. Aknad on põhikorruse o adest madalam 

6-ruudu.lised, ühes viilus on väike segmentaken. Järgne alt on 

hoone esifas aedile keskteljele ette ehit~ u.d kahekordn eendu.v 

kitsasesik ja ru.u.m selle kohal. Ehitus on tellistest ja krohvi-

ud, paikneb kõrgel puh a vu.ugiga laoto.d soklil, kust lask.ub kõr

ge, kitsa k1 vi trepp, millel sirged kiviäärisad. esko ja al.umine 

korrus omab kõrg kaare a aknuid ja peaust, kus segm.endis on ki · 

tekujtllise raamistusega val.gmik. Ust äär1stavad kaks kitsast ka 

akent. Teist korrust eraldab 1 Vahevöö. elle korruse akn on 

nelinurkaed, liidetud. askmin on suur ruudu.kuj uline, äär1sta

vad kitsad. Mõlemi korruse avai on raamitu.d profileeringuga kroh 

viääristega. Väljaehitust katab lame iilkatu.s, mille üleulata

vaid rääst~id kau.nistab puidu.st ehispits. Ka hoone tagakUlj le 

on väljaehi us. See on ki as, kuid pikalt välj aulatuv ptli tehi

tus, millel kõrge krohvi.mata sokkel. Seinad vood rda u.d rõht-

voodriga. itust katab lame viilkutus, katteks plekk, räästad 

laudkarniisidega. Aknad on suured, liidetud ning osalt ruudu.k11ju 

lise, osalt rombikujuliste raamidega iseloomulikud palkoniaknad. 

Seega võib hoone põhiosa lugeda lihtsaks klassitais likuks 
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ehituseks veel XIX saj. I poolest või sell lõpus • Il.mael t XIX 

saj. III veerand il on omandanud ehi us pealeehitllsed ning juba 

sajandi lõpus või vahetusel eeskoja ja palkoni. Hoonet kasutatalt 

se korterina , e amuses on ta maha jäetud ning ebarahuldavas s 1-

undis, kuigi katus on terve. 

Kõrvalhooneid on aäilunud vähe, nad asu.vad pargi äär tel. 

esi veski on üsna auu.r ( J.J eahoonest suurem) krohvi tud kahekorruse 

line kivihoone, is kaetud S-kivikat ega Viilkatusega. Sellel 

viilu- ja külgfassaadides profileeri tud lai karniis, mis viilu 

all krepitud. ' amvähem korrapäraste vahedega aknad on alakorru

sel kõrgete kaarte ga, all n lin11rksed. oone võib pärineda nx 
saj. II poole keskelt j e. on variaemaa. 

Ait-kuivati on kiviehitas, mille vanem osa on krohvitud, u.ue.m 

osa aga krohvimata, lõhlltud maakividest. Esiosi eraldab m akivi

dest tule üür, katuseharjad on s al kõr~sel. Laast~attega 

vi11katus o b ü.leu.J.atu.vaid räästaid. id al on avad raami tu.d la

medate krohviääristega, kuivatil ääristatud tellistega, kusjuu

res on eriilmelis1 lamedaid aknaid. Uksed on mõlemil hoonel kala 

sabamustris vooderdllsega. Ait võib pärineda XIX saj. I poolest 

Või keskelt, kuivati XIX s j. lõpust. 

Park on väike ning lihtsa vaba p~aneeringu.ga. Omab peahoone ees 

ringt ega pea p11udeta esi äljak~, kuhu s~unatud sissesõidutee 

kivipostidega peuvärav. Väljaku üht kälge äärietab v sk1 p sjär 

Loob~ jõel . .Ka hoone ta a on v··ik , ebakorr pär se piirjoonega 

väljak. älj akud on raami tud võrd~emisi tihedate pu.llde uppidega, 

kus valitseb vaher, saar, jalakas. Tihe põõsasrinne varjab mõisa 

sadamiku ümbrusest. Pargi seisu.nd on halb, ta on fwnktsioonita 

ja võaastunu.d. 

Külas · atud viimati 1 73. a., pildi tatud 196 .a. 




